
 

Sborový víkend AC Zábřeh  
 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní poslední zářijový víkend se opět bude konat sborový víkend v areálu Heroltická 

v Herolticích (www.herolticka.cz). Naši hosté – manželé René a Lenka Tauberovi nám 

budou sloužit opět na téma duchovních darů. Ale také si budeme sloužit sami sobě. 

Ubytování je ve vícelůžkových pokojích. Pobyt je vhodný i pro rodiny s dětmi, budeme 

se snažit zajistit alespoň program pro děti během nedělní bohoslužby. Účast rodičů dětí 

na zajištění dětského programu je vítaná.  

Cena: 1840 Kč za osobu za celý víkend s plnou penzí (za 1 noc platí cena 660 Kč). Pro 

děti do 10 let je cena 1190 Kč za víkend s plnou penzí (za 1 noc platí cena 430 Kč). 

Prosím přihlašujte se u sestry Lídy Kamlarové spolu se zaplacením alespoň zálohy 200 Kč 

na osobu a den, popř. se závazkem uhradit zálohu na účet sboru č. 2700362239 /2010 

s variabilním symbolem 52. 

 

Další informace najdete na druhé straně  

------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 

Přihláška na Sborový víkend AC Zábřeh 25. - 28. 9. 2020 
 

Jméno a příjmení: ........................................................................................................ 

Jméno a příjmení manžela/ky: ................................................................................... 

Děti (do 10 let):.............................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

Děti nad 10 let .............................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Objednávám během Sborového víkendu celkem ........... nocí s plnou penzí pro dospělé 

a ........... nocí s plnou penzí pro děti. Celková cena je .................. Kč.  

Zálohu ve výši ................. Kč platím 
 

a) Hotově do rukou sestře Lídě Kamlarové 

b) převodem na účet sboru č. 2700362239 /2010 s variabilním symbolem 52. 

 

V ............................. dne ........................                        ................................................. 

                                                                                                             podpis 

pátek 25. – pondělí 28. 9. 2020 

Heroltice 
 

Duchovní dary, 
             teorie a praxe 



Program:          Změna programu vyhrazena 
 

Pátek 25. 9. Sobota 26. 9. Neděle 27. 9. Pondělí 28. 9. 

  Modlitby   7:30 –  8:00 Modlitby   8:00 –   8:30 Modlitby   7:30 –  8:00 

  Snídaně   8:00 –  9:00 Snídaně   8:30 –   9:30 Snídaně   8:00 –  9:00 

  Seminář 1   9:00 – 10:00 Bohoslužba   9:30 – 11.30 Seminář 3   9:00 – 10:00 

  Přestávka 10:00 – 10:30   Přestávka 10:00 – 10:30 

  Seminář 2 10:30 – 11:30   Seminář 4 10:30 – 11:30 

  Oběd 12:00 – 13:00 Oběd 12:00 – 13:00 Oběd 12:00 – 13:00 

Příjezd a 

registrace 
16:00 – 18:00 

Volný 

program  
13:00 – 18:00 

Volný 

program  
13:00 – 18:00 

Volný 

program, 

odjezd domů 

Volné 

odpoledne 

  Modlitby 16:00 – 18:00 Modlitby 16:00 – 18:00   

Večeře 18:00 – 19:00 Večeře 18:00 – 19:00 Večeře 18:00 – 19:00 
  

Křeslo pro 

hosta 
19:00 

Večer chval 

a modliteb 
19:00 

Večer 

požehnání 
19:00 

  

 

 

Odpoledne je volný program. Můžete se zúčastnit modlitební hodiny, vyjít do přírody, 

zasportovat si nebo zůstat v dobrém společenství při kafi :-) Na pastorační rozhovory se, 

prosím, nahlaste předem.  

Doprava: Pokud nebudete mít možnost přijet autem, je potřeba jet ze Zábřeha 

autobusovými spoji s přestupem. Ze Zábřeha např. vyjíždí autobus do Štítů v 15:32 

z autobusového stanoviště na Valové. Na zastávce Štíty náměstí bude v 16:04. Na něj 

navazuje ze stejné zastávky autobus v 16:10 do zastávky  Štíty Heroltice, kam dorazí 

v 16:20. Tato zastávka je pár kroků od tzv.  Staré školy, kde budeme ubytováni. Zpáteční 

cestu v pondělí se pokusíme zajistit svépomocí auty účastníků. 

 


